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Galicia ten uns dos mellores datos de 
vacinación, tanto en primeira dose 
como en pauta completa







Vaise seguir priorizando a vacinación por grupos 
de idade, de maior a menor, segundo se vaian 
recibindo vacinas, mediante o sistema de envío de 
cita por sms

Agora mesmo estase a programar o grupo 30-39. 
Campaña activa

A esta liña dedicarase alo menos o 95 % das 
primeiras doses dispoñibles







A partir desta semana 
dedicarase unha parte das 
primeiras doses dispoñibles (en 
torno ao 5%) a outros grupos de 
idade

Idade superior que non acudiron a campaña activa

Idade inferior que teñen algunha circunstancia especial 
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A partir desta semana ábrese a 
través de internet a posibilidade 
de pedir cita coas seguintes 
condicións:
Non estar na campaña activa

Ter una idade superior ou inferior con distintas condicións que irán 
evolucionando segundo o desenvolvemento da propia campaña de vacinación 
(chegada de doses) e ao propio uso da ferramenta.



Nesta primeira semana (5-11 
de xullo)
Idade superior:
Maiores de 50 anos que non teñan acudido a vacinarse nos distintos 
chamamentos (1ª cita, repescas).
A partires do mércores dia 7 acceso a través de paxina web ou sergas mobil

Idade inferior:
Menores de 30 que teñan a condición de Erasmus comunicados oficialmente 
polas tres universidades galegas (estenderase as demais)
A partires do luns dia 5 acceso en probas coordinadas coas tres universidades



O acceso a través de internet ofrecerá ocos 
limitados en determinadas axendas do mes de 
xullo (do orde de 2000 ocos a semana, durante 
todo o mes de xullo)

Segundo a evolución da campaña de vacinación, a 
dispoñibilidade de vacinas e o uso da ferramenta, 
irase progresivamente abrindo a outras franxas de 
idade ou colectivos.

Sempre preservando o sistema actual de citación 
por sms que tan bo resultado está a dar



Nos vindeiros días 
presentaranse novidades na 
vacinación noutros ámbitos:

Obtención do certificado de vacinación
A través das oficinas de farmacia
Mediante envío por correo electrónico baixo demanda

Vacinación de persoas maiores sen cita



DESDE ONDE SE PODE SOLICITAR CITA PARA 
VACINACIÓN COVID?

• Desde un ordenador pódese solicitar cita no enderezo: cita.sergas.gal , ou 
no portal de saúde do SERGAS (E-Saúde: esaude.sergas.gal).

• Desde un teléfono a través da APP SERGAS Móbil



|  17

• O aceso estará habilitado para toda a cidadanía: con tarxeta sanitaria do SERGAS e cidadáns sen tarxeta sanitaria.

• Os xeitos de identificar ao cidadán serán de dous tipos:

• Con seguridade básica: Tarxeta Sanitaria ou DNI/NIE/Pasaporte.

• Con seguridade alta: certificado dixital e chave365. 

QUEN PODE SOLICITAR CITA?
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OPCIÓN CITA VACINACIÓN COVID-19

• Se o cidadán está incluído nunha campaña de vacinación, e aínda non ten 
rexistrada unha cita, verá unha nova opción na pantalla de Cita: 
“Campañas promoción da saúde (Solicitude cita vacina COVID)”.
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SELECCIÓN CAMPAÑA

• Un mesmo cidadán pode estar incluído en máis dunha campaña de promoción da 
saúde (vacinación covid, vacinación gripe, …), motivo polo que na seguinte 
pantalla pode elixir para cal está a tramitar a autocita. 

• Aparecerán os puntos de vacinación disponibles para o cidadán (segundo o seu 
cupo). Se o cidadán só pode vacinarse nun punto, o sistema non lle pedirá 
seleccionalo.
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SELECCIÓN DA DATA

• Ofreceráselle ao cidadán un calendario cos días dispoñibles para se vacinar. Ao seleccionar un día indicarase se 
ten ocos dispoñibles ou non e tamén o rango de horas no que se atopan estes ocos. 

• Ten a posibilidade de seleccionar unha hora aproximada de atención. Esto sirve para amosarlle na seguinte 
pantalla os ocos máis próximos (antes e despois) á hora indicada.
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SELECCIÓN DA HORA

• Ofreceráselle ao cidadán os 40 ocos máis próximos ao día e a hora 
indicados na pantalla anterior.
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CITA REXISTRADA

• Finalmente, amósanse os datos da cita.
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CONSULTA DA CITA – Listaxe de todas a citas pendentes

• A cita para a vacinación contra a COVID-19 amósase coma unha cita máis 
das que ten pendentes o cidadán.


